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Samenvatting
In het collegewerkprogramma van Meierijstad ‘de Mijlpalen van Meierijstad’ wordt onze gemeente
getypeerd als een aantrekkelijke groene middelgrote landschapsstad waar het plezierig wonen,
werken en verblijven is. Daarom is recreatie en toerisme ook belangrijk voor Meierijstad en is het
nodig om hierop een visie te hebben. Een visie Recreatie en Toerisme die nu voorligt. Hierin
wordt het belang van recreatie en toerisme voor Meierijstad duidelijk. Wanneer we die gemeente
willen zijn waar het goed toeven is dan moeten we ervoor zorgen dat er ook voldoende
mogelijkheden voor ontspanning en vrijetijdsbesteding zijn. Met een ambitieus en gedragen
actieprogramma, als uitvoerend onderdeel van de visie, gaan we hier dan ook graag en
voortvarend mee aan de slag.
Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
De Mijlpalen voor Meierijstad staan aan de basis van deze visie. Ook in de programmabegroting
staan al diverse projecten en onderwerpen die ook terugkomen in deze visie.
Behandeling in commissie
1 november 2018
Ontwerpbesluit gemeenteraad
De visie Recreatie en Toerisme in Meierijstad vaststellen.

Waarom naar de raad
Vaststelling van de kaders en visie op Recreatie en Toerisme in Meierijstad is een bevoegdheid
van uw gemeenteraad.
Onderwerp
Visie Recreatie en Toerisme in Meierijstad.
Aanleiding
Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel opgegaan in onze
nieuwe gemeente Meierijstad. Hiermee is behoefte ontstaan aan nieuw beleid voor de recreatieftoeristische sector. Sinds 2013 is de vrijetijdssector in onze provincie groeiende en is dit hét
moment voor het ontwikkelen van recreatief-toeristisch beleid dat inspeelt op de kansen in de
markt en past bij de kwaliteiten van Meierijstad.
Om te komen tot dit beleid was eerst een duidelijk startpunt nodig: wat hebben we op dit moment
op het gebied van recreatie en toerisme in Meierijstad en waar liggen de potenties voor de
toekomst? We hebben ZKA Leisure Consultants opdracht gegeven om hier onderzoek naar te
doen.
Naast dit onderzoek naar omvang en impact van de vrijetijdssector, inclusief de bijbehorende
economische impact uitgedrukt in bestedingen en werkgelegenheid, is een leefstijlonderzoek
uitgevoerd. Dit om een beeld te krijgen van de doelgroepen die in onze gemeente recreëren.
De sterke en minder sterke punten van de recreatief-toeristische sector en de bedreigingen en
kansen zijn in beeld gebracht aan de hand van een SWOT-analyse.
Deze drie bovengenoemde onderzoeksstappen hebben gezamenlijk de opmaat gevormd voor
onze visie recreatie en toerisme. Uiteraard is ook de tijdens het participatie traject door de sector
geleverde input, hierin verwerkt.
Vanuit de visie op recreatie en toerisme én het toekomstbeeld is een actieprogramma opgesteld
om de visie tot uitvoering te laten komen.
Argumenten
1. Recreatief-toeristische trends sluiten aan op de thema’s uit de Mijlpalen van Meierijstad
Innovatie: door de toenemende urbanisatie wordt de recreatief-toeristische samenwerking in
regioverband ook voor Meierijstad steeds belangrijker.
Duurzaamheid: het groeiende belang van duurzaamheid en lokale producten is goed te koppelen
aan het thema ‘food’ en sluit prima aan op herbestemming van cultureel/industrieel erfgoed en de
landelijke uitstraling van Meierijstad.
Leefbaarheid: de beleving en belevingseconomie, die we in Meierijstad verder gaan uitbouwen,
staat centraal.
Gezondheid: Meierijstad is een prima bestemming voor de groeiende behoefte aan ontspannen.
Zowel voor eigen inwoners als inkomende bezoekers.
Participatie: in Meierijstad kan iedereen meedoen.
2. Recreatief-toeristische bestedingen moeten hoger worden
Recreatie en toerisme waren in 2016 goed voor ruim € 22 miljoen aan bestedingen. De
economische impact van deze recreatief-toeristische bestedingen in Meierijstad is hiermee
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gemiddeld. In gemeenten met een uitgesproken toeristisch profiel zijn deze bestedingen
aanzienlijk hoger. Wanneer we Meierijstad als recreatief-toeristisch aantrekkelijke gemeente beter
op de kaart kunnen zetten resulteert dit in meer gasten, meer directe omzet binnen de recreatieftoeristische sector én MKB, meer lokale werkgelegenheid binnen de (gerelateerde) sector en
meer naamsbekendheid als een aantrekkelijke woon- en verblijfsgemeente.
3. Evenementen zijn belangrijk voor Meierijstad
Van de € 22 miljoen aan bestedingen is 80% afkomstig uit de dagrecreatie (20% uit
verblijfsrecreatie). En binnen deze dagrecreatieve bestedingen is 50% afkomstig van alleen al de
13 grotere evenementen (met meer dan 5000 bezoekers per evenement) in Meierijstad.
4. Economische impact vande recreatief-toeristische sector betekent werk voor 340-400 mensen
In 2016 heeft het verblijfstoerisme in Meierijstad werk gecreëerd voor 40 FTE (direct) en 15 FTE
(indirect) wat zich vertaalt in werk voor 70-80 mensen/banen. Voor wat betreft de dagrecreatie is
dit 150 FTE (directe werkgelegenheid) en 60 FTE (indirect), ofwel werk voor 270-320
mensen/banen.
5. Actieprogramma ook toegespitst op potentiële doelgroepen
De belangrijkste doelgroepen voor Meierijstad die ook volgen uit de SWOT-analyse zijn in
volgorde van grootste en meest kansrijke doelgroep achtereenvolgens onze eigen inwoners, de
groepsmarkt, evenementen en de verblijfsgast. Het actieprogramma sluit hierbij aan.
6. Verbindingen binnen en buiten de gemeentegrenzen versterken
Door de toenemende verstedelijking worden steden steeds groter en vervagen landsgrenzen. Als
reactie op deze ontwikkeling wordt ook voor ons als Meierijstad de samenwerking in regioverband
steeds belangrijker. Door de historische verbindingen het Duits Lijntje en onze blauwe aders Aa,
Dommel en Zuid-Willemsvaart én door nieuwe verbindingen te leggen tussen onze recreatieve
clusters, versterken we deze verbinding binnen en buiten de gemeentegrenzen. Ook verbindingen
richting nabije steden Den Bosch en Eindhoven en natuurgebieden Het Groene Woud, de
Maashorst en Van Gogh National Park zijn belangrijk.
7. Focus aanbrengen op de ontwikkeling van de recreatieve motor: durf te kiezen
Binnen onze 13 kernen, het ruime buitengebied, en diverse locaties voor recreatieve
natuurbeleving bevinden zich een 3-tal recreatieve clusters: Streekpark Kienehoef, Vlagheide en
Noordkade. De hoofdkernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel vormen samen met deze
recreatieve clusters qua ligging een zone die als het ware een recreatieve motor is binnen
Meierijstad. Dit is een belangrijke zone met een aandrijvende werking voor de hele gemeente.
Door de komende jaren eerst te kiezen voor de (door)ontwikkeling van de recreatieve motor
brengen we focus aan en kan het bereik gericht vergroot worden. Uiteraard sluit dit de (nadere
ontwikkeling van) beleving van Meierijstad op andere locaties niet uit. In tegendeel, de
wisselwerking van de recreatieve motor met de recreatief-toeristische waardevolle kernen en het
buitengebied versterkt elkaar wederzijds waarbij eenieder profiteert van het vergrote bereik.
Kanttekeningen
1. Ambities op het gebied van recreatie en toerisme waarmaken met voldoende menskracht
Om de onderdelen van de visie recreatie en toerisme voor Meierijstad tot uitvoering te laten
komen, zal er binnen het werkatelier Vrijetijdseconomie extra en structurele ondersteuning nodig
zijn op het gebied van recreatie en toerisme. Het actieprogramma vereist naast het opstarten en
evalueren van projecten een integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie alsook een
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constructieve proactieve en stimulerende samenwerking met de stakeholders uit de recreatieftoeristische sector van Meierijstad en de regio. Afhankelijk van de inhoud van een nog op te
stellen plan van aanpak met prioriteiten en keuzes hiervoor, onderzoeken we wat de hiervoor
benodigde capaciteit zal zijn.
Communicatie
De in- en externe stakeholders zijn eerder al geïnformeerd over het proces en tijdspad. Nadat uw
raad de visie heeft vastgesteld wordt de visie aan alle stakeholders beschikbaar gesteld en op de
gemeentelijke website geplaatst. We zullen dit dan ook via de pers (persbericht/persgesprek)
communiceren.
Participatie
Een belangrijk onderdeel in het proces van de totstandkoming van de visie Recreatie en Toerisme
Meierijstad is de participatie van de sector geweest (zie ook overzicht participatietraject pagina 29
Bijlagendocument). Op verschillende momenten en manieren is onder de diverse stakeholders
input opgehaald voor de visie. Een tweetal momenten in het bijzonder heeft een belangrijke rol
gespeeld: de recreatief-toeristische sessies. Tijdens deze sessies was de recreatief-toeristische
sector breed vertegenwoordigd. De opkomst was hoog en de aanwezigen waren actief en
betrokken. Dit is tevens een positieve impuls geweest voor de onderlinge (startende)
kennismaking van de sector.
Duurzaamheid
Met het uitvoering geven aan het actieprogramma draagt deze visie op recreatie en toerisme bij
aan de duurzame vrijetijdsbesteding en ontspanning(smogelijkheden) van onze inwoners en onze
bezoekers.
Financiële toelichting
In de loop van 2019 zullen we aan de hand van het actieprogramma een plan van aanpak
opstellen met prioriteiten en keuzes. Als dit uitvoeringsprogramma bekend is zullen de gevolgen
voor de benodigde middelen inzichtelijk worden. De financiële consequenties worden integraal
afgewogen in berap 2019 en kadernota 2020.
Planning
Na vaststelling van de visie door uw raad wordt deze beschikbaar gesteld aan alle stakeholders
van de recreatief-toeristische sector. Aan de hand van het actieprogramma maken we een plan
van aanpak met prioriteiten en keuzes en gaan we samen met de sector aan de slag hiermee.
Rechtsbescherming
Niet van toepassing.
Monitoring en evaluatie
Om acties en projecten uit het actieprogramma succesvol te laten zijn is het nodig om deze ook
gezamenlijk (tussentijds) te monitoren en evalueren. Dit als een proactief en continu proces.
Bijlage(n)
1. Visie Recreatie en Toerisme Meierijstad
2. Bijlagendocument visie Recreatie en Toerisme Meierijstad
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Ter inzage documenten
1. Eindrapport februari 2018 Onderzoek Recreatie en Toerisme Meierijstad

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De secretaris,
De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA
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De raad van de gemeente Meierijstad,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2018
Gelet op artikel
Besluit gemeenteraad:
De visie Recreatie en Toerisme Meierijstad vast te stellen.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 november 2018
De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij
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